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Doekie Terpstra is volgens ScienceGuide één van de vijf

dr ijven een mooi

meest invloedr ijke en inspirerende personen op het

result aat . In het

gebied van kennis en hoger onderwi js in Nederla nd. Als

geval van bedrijven is aangetoond dat investeren in een

redder van InHolland heeft hij volgens een hoger onde r-

goede selectie veelal een hoog rendement heeft. Ook

wij s-expert in zij n hu idi ge f unctie nog meer invloed dan

voor onde rwijsi nstelli ngen en de maatscha ppij kan het

in zij n vorige rol als voorzitter van de HBO-raad. Wie had

selecteren van studenten de moeite waard zijn , mits vol-

dat veerti g j aar geleden kunnen verm oeden?Op een

doende wordt geïnveste erd in goede instrumenten en

decane nsym posium in 2009 vertelde hij over het begin

procedures. Dat moet niet onderschat worden gezien de

van zijn loop baan. Hij bleef zitte n op de mavo en werd

matige voorspe llende waarde van bijvoorbeeld eerdere

van school gest uur d. Hij raakte gedesoriënt eerd en zei

schoolprestaties, entreetoetsen en select ie-inte rviews

in 2009 : 'Als ik toen goed advies had gekregen , had ik

door niet -professionals.

w aarschijnlij k veel mi nder bereikt dan nu.'

Kandidaat en instit uut hebben grote ndeels een parallel

Terpstra biedt een mooie illustratie van de onvoorspel-

belang, namelij k dat ongeschikte kandidaten worden

baarheid waar mee loopbanen zich kun nen ontwikkelen.

afgeweze n en geschikte kandidate n wo rden toegelaten .

Het is dan ook niet verw onderlij k dat het bij het selecte-

Maar af gew ezen kandidat en kijken heel anders dan het

ren voor opleidingen en f uncties vaak m is gaat. Paa r voor-

instituut naar het feit dat veel van hen (afhankelijk van

beelden.ln 1895 zakte Einstein voor het t oelat ingsexa-

de hoogt e van de lat) succes hadden kun nen hebben

mens van de Zwitserse Technische Universiteit. Hij werd
later de grootst e exacte weten schapper van de t w int igst e
eeuw. In 1962 zag platenmaatschappij Decca niets in een
contra ct met de Beatles.Uite indelijk verkochten andere
maatschappijen meer dan een milj ard van hun platen. Tegen het eind van de vorige eeuw beoordeelden twaalf uitgevers (waa ronder het Nederlandse Querido) het man uscript van het eerste deel van Harry Potter als ongeschikt
voor publicati e. Inm iddels zijn er meer dan vierho nderd

Twaalfuitgevers beoordeelden
het manuscript van het eerste
deel van Harry Potter als
ongeschikt voor publicatie

mi ljoe n exemplare n van deze boeken verkocht. Bij selectie
zijn fout en onvermijde lijk. Er zij n alt ijd kandidaten die

in de op leidi ng of de funct ie. Zij lopen op basis van een

onte recht afva llen. Het omgekeerde komt uite raard ook

statis t isch gefundeerde beslissing een kans m is. Hier

voor: kandidaten die onterecht worden toege laten . Maar

lopen het belang van kandi daat en instituut uiteen.

daar horen w e mind er over...

Met name bij het hantere n van 'zacht e'select iecrit eria

Door t e schuiven met de nor m kan men proberen het

als motivatie of persoonlijkheid is het gevaarlijk als

aanta l fouten t e vermind eren. Als het af breukr isico heel

deze belangentege nste ll ing ondu idelijk is.Wanneer een

hoog ligt, bij voorbeeld bij een pilot enopleiding, stelt

opleidingsinstituut select ie verpakt als adviesgesprek,

men heel strenge t oelat ingseisen. Hierdoor kan men het

kan de kandidaat er makkelijk t oe verleid wo rden zijn

aantal ont erecht aang enom en kandidate n klein houden,

eigen twijfels ter sprake t e brengen. Kandidaten die het

maar onvermijdelijk worden dan juist velen afgewezen,

meest open en eerlijk zijn, hebben in derg elij ke situ a-

die de opleiding best met succes hadden kunnen volgen.

t ies een grotere kans op onte rechte afwijzi ng dan meer

De lat lager leggen leidt tot het omgekeerde effect . Dan

argwa nende types die zich zelfverzekerd voordoen . Een

worde n juist min der men sen onterecht afgewezen.

ongewenst resultaat.

Ma ar helaas, het aanta l onte recht t oegelat en kandida -

Conclusies: (1) Invest eer in goede selectie-i nstrume nten

ten neemt in dat geval t oe. Hoe extremer de toe latings-

en -procedures. (2) Laat er bij de kand idaat geen twijfel

eisen, des t e hoger het totale aantal fo ute beslissingen .

over best aan of er sprake is van selectie of advies.

De enige manier om dat aantal structureel te verlagen ,
is valide instrumente n en een verant woo rde procedure

Tom Luken is arbeids- en orga nisatiepsyc ho loog en werkt

hant eren. M aar ook dan zij n fou te n onvermijde lijk . Lager

als onafhankelijk onderzoeker en adviseur bij loopbaan-

dan rond 30% komt het zelden. 30% fo uten is veel, maar

vraagst ukken. Hij is onder m eer lector Learn ing & Devel-

70% jui ste beslissing en is voor veel opl eidingen en be-

opm ent bij Pro Edu cat ion .
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